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Vecka 3

Vad händer i Iran?
Tisdag 17 januari klockan 18.30

Vårgårdabon sedan nästan 35 år Nahid Khatai och dottern Shadi 
Rafei delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter med an-
ledning av den stora protestvågen i Landet.

Thomas Johansson, verksamhetschef för Gymnasieskolan, är 
samtalsledare.

Kom och lyssna till Nahid som flydde hit efter den islamiska revolu-
tionen i Iran 1979 och som tillsammans med familjen hållit kontakt 
med landet sedan dess.

Plats: Vårgårda Bibliotek, Arrangör: FN-föreningen

Foto: © Privat

Premiär för vårens kulturkvällar! Vi har en liten melodi! 
Onsdag 18 januari klockan 18.30

Schlagerkavaljererna bjuder på kuliga kupletter, sentimentala schlagers, taktfasta tangos och 
både boogie och woogie. Det utlovas en underhållande show med sånger från vev- 
grammofonens tid. Magnus: gitarr och sång Erik: violin och sång. 

Plats: Vårgårda biblioteks kulturscen,  Arrangör: Vårgårda kommun

Ingen anmälan, ingen kostnad

Foto: Schlagerkavaljererna



Vecka 3

Djungelboken
Lördag 21 januari klockan 13.00

Långt inne i djungeln hördes ett märkligt ljud. Det var ljudet från ett nyfött människobarn som 
växte upp hos vargarna. Barnet växte upp och lämnade vargarna och gav sig ut på upptäckts-
färd i djungel. Pantern Bagheera träffade människobarnet och gav honom namnet Mowgli. Och 
Bagheera tänkte ta honom till människobyn! På vägen träffar dom på djungelbjörnen Baloo. Men 
i djungeln finns det också faror. Det är ormen Kaa, aporna med Kung Luis i spetsen och den 
farligaste av dom alla, tigern Sherekahn.
Det blir ett härligt äventyr med sång, dans och en del spänning i denna klassiker. 

Rek. ålder: Från 3 år Biljlettpris: 125:- plus serviceavgift på 15:-/person  
Biljetter: www.nortic.se Alla från 2 år behöver biljett, yngre får sitta i förälders knä.

Plats: Kulturen,  Arrangör: Event O Sånt

Foto: © Event O Sånt   

Duo Danica & Magnus
Onsdag 25 januari klockan 18.30

Duo Danica & Magnus presenterar här ett program fyllt av still-
sam och varierad musik som inbjuder till reflektion, eftertanke 
och gemenskap. Programmet består av bl.a musik av klassiska 
mästare som Bach, Albeníz & Tjajkovskij i arrangemang för  
cello och gitarr samt egna tolkningar av visklassiker av t ex  
Taube & Dan Andersson. 

Plats: Vårgårda biblioteks kulturscen,  
Arrangör: Vårgårda kommun
Ingen anmälan, ingen kostnad

Vecka 4

Foto: Ola Nordh



Vecka 4

Jösses Gösta – mannen som skrev sin egen historia
Söndag 29 januari klockan 17.00

En humoristisk föreställning om Gustav Vasas väg till makten. Tre sanningssökande skalder 
utforskar och ifrågasätter historien. Längd 1 tim och 10 min. Pris: 200 kr, med scenpass 180 
kr, ungdom 50 kr (upp t o m 25 år)

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda teaterförening

Foto:  Adam Humlesol

Vecka 5
Kärleksvecka! Normer kärlek och relationer
Vecka 5, 6 och 7 finns två utställningar i biblioteket under temat Kärleksveckan. 

Sam Nordström (2022. Akvarell, text). 
Den pensionerade tatueraren Sam Nordström tecknar landskap om drömmar och alternativa 
världar i den vackraste av akvareller. Sjöar, utsikter och sagolandskap såväl som detaljer från 
natur återkommer och vi kan enkelt skönja intresset för utflykter, skog och relationer i pensel-
dragen. Sams utställning är placerad på konstväggen vid informationsdisken.

Bim Eriksson - Baby Blue (2021. Illustration, grafisk roman). 
Baby Blue är en serieroman och en samtidsdystopi om ett lyckofascistiskt samhälle som 
bannlyser misslyckande, sorg och psykisk ohälsa. Fritt inspirerad av Karin Boyes Kallocain 
tecknar den prisade serietecknaren och konstnären Bim Eriksson ett samhälle där staten tar 
till drastiska åtgärder mot det som bryter mot regler. Vi visar ett utsnitt av bilder från boken på 
Vårgårda bibliotek.

En dag för trädgårdsdrömmar
Lördag 4 februari klockan 10.30

Välkomna till Kulturen för en dag fylld med intressanta föreläsare som inspirerar oss inför  
kommande säsong. Dagen är öppen för alla trädgårdsintresserade och det kommer bli tid för 
att också byta tankar och idéer med varandra. Anmäl dig senast 22 januari. På vår hemsida 
finns information om hur du anmäler dig - Välkommen!  
https://vargardatradgard.org/tradgardsdrommar.html

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda trädgårdsförening



Seniorföreläsning - Om krisen kommer!

Måndag 6 februari klockan 14.00

När katastrofen är ett faktum, det oförutsedda har  
inträffat eller det som du visste inte fick hända har blivit verklighet! Vad betyder det för dig att 
hantera en situation när ljuset inte tänds när du slår på strömbrytaren, mobilen är död och inter-
net har slutat fungera?  

Vid det här tillfället kan du kostnadsfritt lära dig mer om din egen krisberedskap genom  
Försvarsutbildarna. Vi informerar om samhällets krishanteringssystem.

Ingen anmälan, ingen kostnad

Plats: Centrumkyrkan, Arrangör: Vårgårda kommun och RPG

Vecka 6

Afternoon/Evening tea med prat
Onsdag 8 februari klockan 18.30

Välkomna till Vårgårda bibliotek för en mysig vinter-
kväll tillsammans. Vi njuter av scones och småkakor 
samt tee i massor. Anna Holmberg bjuder på härlig 
pianomusik medan vi fikar. 
Under kvällen sker även ett samtal mellan Stina 
Nilss från RFSL och en representant från Svenska 
kyrkan. Samtalet berör normer, kärlek och tro. Gäs-
terna får självklart vara delaktiga i samtalet.

Plats: Vårgårda biblioteks kulturscen,  
Arrangör: Vårgårda kommun,  
RFSL Sjuhärad och Svenska kyrkan



MOTSATSER - En ösig föreställning där vägen är viktigare än målet!
Onsdag 15 februari klockan 11.00

På ett lekfullt och humoristiskt sätt utforskas 
de många sidor av motsatta beteenden som 
präglar alla människors vardag i någon form, 
så som ja-nej, rättvis-orättvis och vem som 
får bestämma. Publiken dras in i en värld som 
inte bara är svart eller vit utan i en värld där 
livet är klurigare än så…

Föreställning har en härlig blandning av  
finurlighet och humor där två dansare bär 
med sig det som de behöver i sina färgglada 
resväskor. Efter föreställningen utforskar vi 
tillsammans med barnen vad motsatser  
betyder och hur det kan kännas i kroppen. 
Ålder 3-6 år. Spelas av Embladans.

Föreställningen är gratis men det är begränsat antal platser.  
Därför behövs anmälan och görs via webbformuläret under www.vargarda.se/evenemang 

Plats: Vårgårda bibliotek, Arrangör: Vårgårda kommun

Vecka 7 - Sportlov

Vecka 8
Peter Sandberg, författare till boken ölbryggeri
Onsdag 22 februari klockan 18.30

När den bayerska lagerölen kom till Sverige vid 
mitten av 1800-talet blev den snabbt populär. Små 
bryggerier etablerades över hela landet och snart 
hårdnade konkurrensen om vem som skulle släcka 
arbetarnas törst. Samtidigt mobiliserade nykterhets-
rörelsen ett allt kraftigare motstånd mot rusdrycker. 

Peter Sandberg, historiker med bryggerinäringen som 
specialområde, berättar om de svenska brygg- 
eriernas resa från ölhantverk till storskalig industri.  
En resa som präglats av konkurrens, karteller och 
koncentration - men som också lett fram till dagens flora av mikrobryggerier och en rikare ölkultur.

Plats: Vårgårda biblioteks kulturscen, Arrangör: Vårgårda kommun
Ingen anmälan, ingen kostnad

Foto:  Pressbild

Flera aktiviteter sker denna vecka - kolla på vargarda.se för sportlovsprogram



I livets villervalla... Ett möte med Nils Ferlin
Onsdag 1 mars klockan 18.30

Nils Ferlin föddes i Karlstad 1898. 1908 flyttade 
familjen Ferlin till Filipstad där han levde större 
delen av sin ungdomsår.  
Ferlin började skriva dikter i slutet av 20-talet och 
blev en välkänd profil i Klarakvarteren i Stock-
holm. Nils Ferlin gav ut sex diktsamlingar under 
sin levnad, plus en som kom ut efter hans död. 
Han räknas som en av den svenska litteraturens 
och visskattens evigt levande namn.  
En ”Folkets Skald”.

Här får vi möta Nils Ferlin i ord och ton, framfört 
av Alva Ekström & Stig Löfvenius. 
 
Plats: Vårgårda bibliotek,  Arrangör: Vårgårda kommun
Ingen anmälan, ingen kostnad

Foto: © Pressbild

Vecka 9

Sådan far sådan son - Teater 
Lördag 4 mars klockan 17.00

Sådan far är en nyskriven komedi fylld av värme, välmenande missförstånd och dråpliga för-
vecklingar. I rollen som pappa Einar ser vi mästaren av komedi Claes Månsson, sedan 1985 
tillhörande Dramatens ensemble och för den breda massan känd genom flertalet filmer och 
tv-produktioner. Sonen Göran spelas av Ola Hedén, känd från bland annat Riksteatersuccén 
Alla heter Allan.

Pris: 250 kr, med scenpass 220 kr, ungdom 50 kr (upp t o m 25 år).

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda teaterförening

Foto: © Urban Jurén



Tusen och en art - om vår hotade biologiska mångfald
Måndag 6 mars klockan 18.30

Martin Emtenäs, journalist, författare och folkkär program-
ledare för SVT:s Mitt i Naturen, föreläser utifrån sin bok 
Tusen och en art. Utifrån åtta arters hotade situation  
beskriver Martin hur människan har utvecklats och  
exploaterat sin omvärld till den grad att vi nu står inför  
omvälvande förändringar. Vi har förlorat mycket längs  
vägen när vi använt naturtillgångar och förändrat vårt  
samhälle. Vad har vi fått istället? Offrar vi den biologiska 
mångfalden för någonting bättre? Vad är en art värd?

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda kommun och 
Naturskyddsföreningen
Ingen anmälan, ingen kostnad

Foto: © Stefan Tell

Svinnlandet

Onsdag 8 mars klockan 18.30

Journalisten, författaren och dumpstraren Andreas Jakobsson 
och hans familj har i över sex års tid levt helt på mat han hittat 
i mataffärernas sopor. I dagens Sverige kastas ungefär en 
tredjedel av all mat som produceras och större delen av det är 
sådant som det inte något fel på överhuvudtaget. I reportage- 
boken Svinnlandet och sina föredrag dissekerar Andreas  
systemfelen som skapat detta vansinne och pekar på  
konkreta lösningar. 

Andreas Jakobsson är känd från tv-program som Malou efter 
tio, Go’kväll, Nyhetsmorgon, Uppdrag: Mat och SVT:s  
Maträddarna.  

Läs mer på hans blogg: Dumpstringslyx.com

Plats: Vårgårda bibliotek,  
Arrangör: Vårgårda kommun
Ingen anmälan, ingen kostnad

Foto: © Lena Granfelt

Vecka 10

Seniorfest på Mathias kök&rum

Torsdag 9 mars klockan 17.00

Denna kväll blir det underhållning av Lilla bandet från Färgelanda. Festen kostar 165 kr för 
mat och underhållning. Anmälan krävs och görs till Majvor Lindblom på telefon 070-566 00 94. 
Begränsat antal platser. 

Plats: Mathias kök&rum, Arrangör: Vårgårda kommun, PRO, RPG och Vitalia



”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå” - Jack Werner
Onsdag 15 mars klockan 19.00

Föreläsning om källkritik, faktagranskning och vandringssägner på sociala medier, av Jack 
Werner. I vardagen berättar vi för varandra om den värld vi själva tycker är sann. Men hur sant 
blir det? Frilansjournalisten Jack Werner berättar om människans förmåga till att förstå  
sanningen och ägna sig åt källkritik – och vad vandringssägner på sociala medier kan berätta.
Jack Werner är prisbelönt frilansjournalist och programledare för SR-podden Creepypodden. 
Han skrivit böckerna ”Creepypasta – spökhistorier från internet” och ”Ja skiter i att det är fejk 
det är förjävligt ändå”. 2022 är han aktuell med reportageboken ”Ormen Friske”.

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda kommun

Foto: Kate Gabor

Djurfarmen
Torsdag 16 mars klockan 19.00

George Orwells briljanta satir om den korrumperande makten och historien om en revolution 
som gick fel. Längd: 2,5 tim inkl. 20 min paus. Pris: 250 kr, med scenpass 220 kr, ungdom 50 kr 
(upp t o m 25 år). Uppsatt av Teater Halland.

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda teaterförening

Vecka 11

Foto: © Malin Arnesson



Flodhästen och andra hästar - Familjeföreställning
Lördag 18 mars klockan 11.00

Åh vad livet är härligt tycker Flodhästen. Hon njuter av sin lugna, lata tillvaro vid strandkanten. 
Trots att hon är gammal rör hon sig elegant i vattnet och flyter som en kork. Hästen lever livet. 
Dansar, hoppar och rör sig snabbt som vinden. Hon är ung och vild med vajande man och ståtlig 
svans. En dag möts de båda på stranden och hela tillvaron vänds upp och ner. De, som varit så 
nöjda med sig själva och sitt sätt att leva, blir plötsligt osäkra på om de verkligen vet hur en ska 
se ut och bete sig när en är en häst?!

Flodhästen och andra hästar handlar om allas lika värde och att alla har rätt att vara sig själva. 
Den vill belysa att det inte finns någon som är lika bra på att vara jag som jag. Humor och dråp-
ligheter varvas med spänning och viss dramatik. Inte minst när den inte särskilt simkunnige 
hästen behöver den andres hjälp för att klara livhanken…

Rekommenderad ålder är 3-7 år. 

Föreställningen är gratis men det är begränsat antal platser.  
Därför behövs anmälan och görs via webbformuläret under www.vargarda.se/evenemang 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda kommun

Foto: © Bengt Wanselius



Seniorföreläsning - Tema alkoholkonsumtion och äldre

Måndag 20 mars klockan 14.00

Sven Andréasson är alkoholläkare och professor i socialmedicin på 
Karolinska institutet. I sin föreläsning beskriver han hur alkohol- 
konsumtionen bland äldre utvecklats, och vilka effekter alkohol har 
på hälsan för äldre personer. En viktig och intressant föreläsning för 
alla seniorer. 

Plats: Centrumkyrkan, Arrangör: Vårgårda kommun och Vitalia
Ingen anmälan, ingen kostnad.

Vecka 12

Härmapa! - Anders Mårtensson och Tobias Persson

Lördag 25 mars klockan 18.00

Tobias Persson, med oefterhärmlig mimik, energi och musik har han smittat publiken till skratt- 
attacker i över tjugo år. Anders Mårtensson, imitatör och komiker med musikalisk touch gör  
röster och imitationer i mästarklass. Körberg, Grannen, Kalle Moraeus är några av de figurer vi 
sett honom göra i Partaj, Klassfesten med mera, ibland så det blir kusligt likt.

Nu möts de i gemensamma showen Härmapa!  
En show med standup, imitationer, musik och lite trams. 

Biljetter säljs via billetto.se 
Pris onumrerat 365 kronor

Plats: Kulturen, Arrangör: Nöjeskonsult i Väst

Foto: © Affisch  



”Glöm inte att le” - Jazzgossarna
Onsdag 29 mars klockan 18.30

Jazzgossarna är Gatumusikbandet som över en natt blev riksbekant och älskat av svenska  
folket sommaren 1984 i SVT:s ”Nattkafé’ med Siewert Öholm och estradören Hagge Geigert.
 
Det som märktes var den unika stämsången och ett speciellt sväng. Efter två intensiva somrar 
med 25 program i TV rullade det på några år med massor av spelningar. Radio och TV blanda-
des med konserter, event och olika samarbeten. Därefter har bandet spelat mer sparsamt – men 
Jazzgossarna spelar fortfarande med samma glädje som alltid. Och medlemmarna är identiska:

Johan Ivarson – sång, gitarr, trombon. Björn Görrel – sång, bas. Ulf Esborn – sång, dragspel, 
piano, gitarr. Magnus Halén – sång, trummor

Till denna kväll köper man biljetter via tickster.se. Biljettpriset är 120 kr.

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda kommun

Foto: © Jazzgossarna

Vecka 13

Författarsamtal med Liselotte Fritz
Måndag 27 mars klockan 18.30

En trädgård som suddar ut gränsen mellan ute och inne och har 
många små rum. Vi pratar om Ulla Molins trädgård som är klassad 
som ett byggnadsminne. Liselotte Fritz har skrivit en bok om Ulla 
Molins liv och hennes trädgårdsfilosofi som hon berättar om när hon 
besöker oss.

Plats: Vårgårda biblioteks kulturscen, Arrangör: Vårgårda 
trädgårdsförening och Vårgårda kommun

Foto: © Liselotte Fritz



Musikalisk afton med vissångaren och författaren KG Malm
Onsdag 5 april klockan 18.30

KG Malm är vissångare, berättare, författare och skådespelare och 
bosatt i Göteborg. KG är otyglad humanist och hans framträdanden 
kännetecknas av publikkontakt, värme och vildvuxna polisonger. Den 
här kvällen kommer att innehålla berättelser och skrönor men även 
visor av bland andra Allan Edwall. KG kommer också att presentera 
sin bok, den ömsom dråpliga, humoristiska och tänkvärda novell- 
samlingen Förlåt för den här gången. 

”KG Malm är en sann underhållare som får publiken att kvickna till och brista 
ut i skratt.” Annika Hedberg, Södermanlands nyheter.

Plats: Vårgårda biblioteks kulturscen, Arrangör: Vårgårda 
kommun
Ingen anmälan, ingen kostnad.

Vecka 14

Foto:© Daniel Wirgard

Flera aktiviteter sker denna vecka 
Håll koll på vargarda.se för påsklovsprogram

Vecka 15 - Påsklov

Snurra du min värld
Onsdag 12 april klockan 18.30

En varm och humoristisk musikföreställning med  
Ted och Kenneth Gärdestads fantastiska sånger.  
Tillsammans med musikalartisten Sonny Enell & 
Pianisten Jonatan Bengtsson bjuds det på en konsert 
med kärlek till naturen och till livet. Duon har tolkat  
Gärdestads musik sedan 2018 och gjort programmet 
på olika scener i bla Stockholm, Göteborg &  
Småland. Detta blir första gången i Vårgårda!

Sonny är uppvuxen i Tranås, och har sedan 10 år 
tillbaka gjort ett stort antal roller på scener både i 
och utanför Sverige. Jonatan är uppvuxen i Egg-
vena, med erfarenheter både som kapellmästare i 
musikaler, utomlandssturnéer och olika konsert- 
produktioner.

Ingen anmälan, ingen kostnad.

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda kommun
Foto:© Pressbild



Vecka 15
Barret och Bäret - i en värld av sagor

Torsdag 13 april klockan 11.00

Möt Barret och Bäret! Barrets glädje för musik är smittande 
och så även Bärets lust till lek och fantasi. Dessa ingredien-
ser hjälper till att belysa några traditionella, folkkära sagor och 
nyskrivna tappningar av dem.  
Välkommen till en interaktiv sagoteater fylld av musik, fantasi, 
lekfullhet och finurlig dialog.

Föreställningen är gratis men det är begränsat antal platser. 
Därför behövs anmälan och görs via webbformuläret på  
www.vargarda.se/evenemang 

Rekommenderad ålder 3-7 år.

Plats: Vårgårda bibliotek, Arrangör: Vårgårda kommun

Foto:©  Pressbild

Vecka 16
Att dela det svåra gör skillnad - om kraften i ett medmänskligt möte
Seniorföreläsning måndag 17 april klockan 14.00

Ofrivillig ensamhet är idag ett allvarligt och växande folkhälsoproblem. Det påverkar både den 
fysiska och psykiska hälsan. Ensamhet förknippas ofta med avsaknad av nära vänner, en  
kärlekspartner eller familj. Men känslan av ensamhet kan även smyga sig på den som lever i 
relation. Man kan uppleva att det man går och bär på inte kan berättas för dem man har runt 
sig. Ändå kan det kännas svårt att söka samtalshjälp någon annanstans. Då kan man känna sig 
precis lika ensam som den som lever utan några nära.

Kyrkans SOS, anonyma stödkanaler, kan vara allt från ett första steg att börja berätta till en  
livlina under kortare eller längre perioder av sitt liv. De som svarar i telefon eller på webben  
volontärer, utvalda och utbildade för uppdraget. Bo Erlandsson, som är ansvarig för verk- 
samheten, kommer att berätta mer om hur den fungerar, hur du hör av dig om du behöver stöd 
och om hur man ansöker om att bli volontär.

Plats: Centrumkyrkan, Kungsgatan, Arrangör: Vårgårda kommun och PRO



Alice Babs - Mamma & idol
Onsdag 19 april klockan 19.00

En personlig berättelse i ord och ton om våra  
minnen tillsammans – av och med Titti Sjöblom & 
Ehrling Eliasson. Nu dyker Titti & Ehrling ännu  
djupare ner i den fantastiskt rika musikskatt som 
Alice Babs lämnat efter sig, och delar med sig av 
gemensamma minnen och upplevelser tillsammans 
med Tittis mamma från scener, TV- och skivstudior 
både i Sverige och utomlands. Här får vi ta del av 
Alices egna favoritsånger och fler berättelser från 
samarbeten med världsberömda musiker och artister.

Det finns ett begränsat antal matplatser innan  
konserten på Mathias kök&rum. Maten (buffé)  
serveras 17.00 och kostar 195 kr. Endast entré till 
konserten kostar 125 kr. Mat och konsert = 320 kr.
Konserten sker i Kulturen 19.00. Avstånd mellan 
Mathias kök&rum och Kulturen är ca 700 m.  

Biljetter köps via tickster.se 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda kommun

Vecka 16

Mångfaldsträdgården - Hur man skapar en trädgård för vildbin, fjärilar & andra pollinatörer

Torsdag 20 april klockan 18.30

Jesper Lindblad, trädgårdsmästare med mångårig erfarenhet från bland 
annat Trädgårdsföreningen och Botaniska trädgården i Göteborg, före-
läser om hur en lite vildare trädgård kan bli en vackrare trädgård, mer 
dynamisk och fylld av liv jämfört med den hårt tuktade, homogena och 
hårdgjorda. Har du en trädgård, eller en kolonilott, eller möjligen bara 
en balkong, så kan du göra mer än du kanske tror för att hjälpa hotade 
arter och därmed stärka den biologiska mångfalden. Våga det vildare!

Plats: Vårgårda bibliotek, Arrangör: Vårgårda kommun och 
Naturskyddsföreningen.
Ingen anmälan, ingen kostnad.

En personlig berättelse om våra 
minnen tillsammans – av och med

Titti Sjöblom &
Ehrling Eliasson

Alice Babs
–Mamma & Idol

Nya

Foto:© Affisch Press

Foto:© Jesper Lindblad



Vecka 16
Kafka och dockan - familjeföreställning
Lördag 22 april klockan 11.00

Kafka och dockan handlar om utveckling, om be-
rättandets magiska kraft och om att förlora  
någon man älskar. Detta är berättelsen om en 
stor författares möte med en liten, sorgsen flicka, 
som förlorat sin docka i Steglitz Park i Berlin. 
Franz Kafka möter hennes sorg med uppfinnings- 
rikedom och förklarar att dockan har åkt iväg på 
en resa. Han skriver sedan brev till henne ifrån 
dockan, som han överlämnar varje dag i parken. 
Av Göteborgs dramatiska teater.  

Föreställningen är gratis men det är begränsat antal platser. 
Därför behövs anmälan och görs via webbformuläret på www.vargarda.se/evenemang 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda kommun

Foto:© Pressbild

Smärta & hjärta
Söndag 23 april klockan 17.00

En föreställning sprängfylld av hjärta och smärta men som också 
innehåller en rejäl dos humor. Sånger, musik, texter och rekvisita 
iscensätter två sidor av Frida Kahlo.  
Längd: 1 tim. Pris: 200 kr, med scenpass 180kr, ungdom 50 kr 
(upp t o m 25 år)

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda teaterförening
Foto:© Affisch Press

Vecka 17

Seniorfest på Mathias kök&rum

Torsdag 27 april klockan 17.00

Henrik Strömberg, sångare i dansbandet Scotts 
bjuder på svenska klassiker genom tiderna med 
inslag av Elvis, Jerry Williams mm.  Festen kostar 
165 kr för mat och underhållning. Baren öppen hela 
kvällen. Begränsat antal platser. 

Anmälan krävs och görs till Majvor Lindblom på 
telefon 070-566 00 94

Plats: Mathias kök&rum  
Arrangör: Vårgårda kommun, PRO, Vitalia 
och RPG.

Foto:© Henrik Strömberg



Därför demokrati - Åsa Maria Wikforss
Onsdag 3 maj klockan 18.30

Filosofen, författaren och akademiledamoten Åsa Wikforss diskuterar  
demokratins styrkor och svagheter samt kunskapens betydelse för att 
upprätthålla vårt demokratiska system.

Plats: Vårgårda bibliotek,  
Arrangör: Vårgårda FN-förening, Vårgårda bibliotek, SV

Vecka 18

God moves stora vårshow
Lördag och söndag 13-14 maj

Dansklubben God moves i Vårgårda bjuder återigen in till vårens häftigaste dansshow i  
Kulturen. Klubbens alla grupper uppträder. Mer info finns på hemsidan godmoves.se.  
 

Biljetter säljs via Billetto.se

Mitt i ett äventyr
Onsdag 24 maj klockan 18.30

Vårens stora avslutningskonsert med Svenska kyrkans alla Vårgårdakörer. Kantor Emma  
Jenderman leder en storkör denna kväll. Det utlovas schlager och sommar i en härlig  
blandning. Alla välkomna till Kulturen för en konsert utöver det vanliga.  

Ingen anmälan, ingen kostnad. Bara att komma!

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda kommun

Vecka 21

Foto:© Christer Foto



Information i övrigt

Digilabbet i Bibblabbet

Digilabbet i Bibblabbet är en workshop-serie för digitala nybörjare, där vi tillsammans utforskar 
möjligheterna och svårigheterna med digital teknik. Vi träffas i Bibblabbet på Vårgårda bibliotek. 
Ni tar med fördel med er egen telefon eller surfplatta, men vi kommer även att ha iPads för utlån. 
Meddela gärna i förväg om det finns ett behov av att låna iPad.

17 januari - Kommunpolis Hanna Manikoff om internetbedrägerier och säkerhet på nätet.

31 januari - Vi skickar SMS och bilder

16 februari - Vi googlar!

21 februari - Julia Agemo från Sparbanken Alingsås om Bank-ID och bankens digitala tjänster.

9 mars - Vi mejlar!

21 mars - Vi testar videosamtal!

4 april - Willys informerar om e-handel och vi pratar om att handla på nätet.

18 april - Biblioteket informerar om sina e-tjänster. 

Vid alla datum är det 14.00-14.45 som gäller.
Anmälan till varje tillfälle sker till biblioteket på 0322 600 680, eller till lisa.hildor@vargarda.se. 
Det självklart gratis att delta.  

(OBS: Ämnena kan komma att ändras eller byta datum. Se hemsidan för aktuell information eller 
kontakta Lisa Hildor på 0322 600 671, lisa.hildor@vargarda.se)

Seniorbio våren 2023

Seniorbio arrangeras av Rialto bio tillsammans med Vårgårda kommun.  
Filmerna visas 14.00.  Priset är ett reducerat seniorpris och biljetten ingår enklare  
fika efter filmen. 

Vårens datum och filmer för seniorbio är följande: 

• Tisdag 31 januari - Ett sista race 

• Tisdag 7 mars - A man called Otto

• Tisdag 25 april - Kungen

• Tisdag 23 maj - En dag kommer allt det här bli ditt



Kontaktuppgifter och anmälan

För mer information om Vårgårda kommuns kulturarrangemang,
kontakta kommunens kultursamordnare
Robert Almqvist
Epost: robert.almqvist@vargarda.se
Tel: 0708-735060

För biljetter till Teaterföreningens arrangemang,  
ring teatertelefonen på 0708-11 53 53 .

För information till FN-föreningens arrangemang,  
kontakta FN-föreningens ordförande Marianne Andersson.
Tel 070-53 65 407

www.vargarda.se/evenemang
eller
följ Viva Vårgårda på Facebook.

Information från Svenska kyrkan i Vårgårda

Café Inbetween – Prästgården i Algutstorp

Café Inbetween är ett musikcafé där vi lyssnar till nutida låtskrivares musik och framförallt  
lyssnar mellan raderna – inbetween the lines – och samtalar om vad dessa texter väcker i oss.

Fredagen 3 mars 18.30 - Låtar av Mikael Wiehe framförs av Eva-Karin Andersson,  

Tomas svensson, Marie och Johan Ahlgren

Fredagen 5 maj 18.30 - Låtar av Bo Caspers orkester framförs av William Karlsson, Sofi 

och Micke Öijwall
Inträde 100:- (i priset ingår wrap, kaka och dryck). Begränsat antal platser.
Anmälan senast tre dagar innan till Madeleine Dahl, 0322-73720, madeleine.dahl77@
svenskakyrkan.se

Information från Vårgårda konstförening

Program våren 2023 på Galleri 33

4 - 25 februari - Elena Struwe
4 - 25 mars - Linnéa Westerdahl
1 - 29 april - Ingela Wadbring / Solveig O’Brien / Jenni Eonsuu
6 - 27 maj - Marianne Ahlqvist Svensson


